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Po Częstochowie wszędzie. 

A jeżeli co takowego 

Do tego aktu świętego 

W tej chwalebnej historyi 
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Będziem przywodzić skądinąd, 

Nie poczytajcie nam za błąd. 

Bo jeżeli co przyczyniemy, 

Tedy z starych Patrów mamy. 

Ostatek sami osądzicie, 

jeśli nie tak jest na świecie, 

Co my nie będziem wspominać, 

Nad Pismo święte przyczyniać. 
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Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to 
dlaczego twierdzą niektórzy spośród nas, że nie ma 
zmartwychwstania? 

Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokła
damy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni poli
towania. 

Lecz powie ktoś : A jak zmartwychwstają umarli? W ja
kim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co sie
jesz, nie ożyje , jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasie
wasz, nie jest od razu ciałem , którym ma się stać potem, 
lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub ja
kimś innym. Bóg zaś takie mu daje ciało, jakie zechciał; 
każdemu z nasion właściwe. Nie wszystkie ciała są takie 
same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie 
ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne 
jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich. Inny jest 
blask słońca, a inny - książyca i gwiazd. Jedna gwiazda 
różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze 
zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powsta
je zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne - powstaje 
chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa 
się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest 
ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też 
jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą 
żyjącą.. a ostatni Adan1 duchem ożywiającym. Nie było 
jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; 
duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi - zie
mski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy 
i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak no
siliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić bę
dziemy obraz Człowieka niebieskiego. 

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niez
niszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieś-

miertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały / 
napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, 
o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, 

twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą 
grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał 
nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. 

Św. Paweł - I Kor., 15 

c 
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MIKOł.AJ Z WILKOWIECKA 

kalendarium 

ok. 1524 
przychodzi na świat we wsi Wilkowiecko w rodzie Nekandów-Trepków 

ok.1538-48 
prawdopodobnie studiuje w Akademii Krakowskiej 

1563 
pełni urząd kaznodziei w klasztorze paulinów na Skałce w Krakowie 

1566 
zostaje przeniesiony do klasztoru paulinów na Jasnej Górze, 
tu jako kaznodzieja pisze trzy dzieła homiletyczne: 
„Expositio orationis Dominicae", ,,Interpretatio Missae" 
i „Expositio decalogi" 

1568-1575 
przebywa w Rzymie w misji do Grzegorza XIII dla uzyskania 
potwierdzenia przywilejów polskich paulinów, 
pełni także prawdopodobnie funkcję przeora 
paulińskiego domu San Stefano Rotondo 

1577 
wykłada w nowopowstałym studium biblijnym na Jasnej Górze, 
wydaje „Historyję o św. Annie" (według historyj łacińskich napisan;,1 

1578 
wydaje „Historyję o św. Stanisławie" (tłumaczoną z Długosza) 

1579 
pełni funkcję przeora klasztoru jasnogórskiego, 
ogłasza zbiór kazań niedzielnych „Flores sermonum" 

1580-81 

pełni funkcję prowincjała polskich paulinów 

ok.1582 

wydaje „Historyję o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" 

1586 

przetwarza „Interpretatio Missae" na popularne „O mszej świętej opisanie ... " 

ok. 1601 

umiera w klasztorze paulinów w Wieluniu 

opracowano na podst. pracy ks. j. Związka „Mikołaj 
z Wilkowiecka ijego działalność 

kaznodziejsko-literacka" w: „Studia hist01J1czne" 
t. I, Lublin 1968 r. oraz wstępuj. Okonia 
do wyd „J-Jisto1yi .. " w BN Seria I nr 201. 

„Na początku szesnastego wieku, a może i wczesrueJ, 
przedstawiano u nas dialogi, misterie, to jest historie z Pis
ma świętego i martyrologii '\vyjęte. Była więc gotowa po
pularna forma dramatu. Gdyby wówczas który poeta z ta
lentem wziął się za podobne przedmioty, wybrał z nich 
dramatyczniejsze, formę przedstawienia udoskonalił i styl 
uszlachetnił, utworzyłaby się może powoli sztuka dramaty
czna narodowa, jaką szczycą się Hiszpanie i Anglicy". 

A. Mickiewicz.fragm. artykułu „ O kry1tykach 
i recenzentach warszawskich" 

Mickiewicz nie znał „Historyi"; jak wnosić można z wykładów pa
ryskich, również wiadomość o innych tek5tach oparł na przykła
dach późniejszych. Istotniejsza jest jednak sama obrona misterium 
jako gatunku, wbrew klasykom i ludziom oświecenia, próba dojrze
nia w nim wartości literackich. Dziś, gdy jesteśmy w stanie porów
nać bliżej twórczość w tym zakresie polską i obcą, możemy posu
nąć się jeszcze dalej: również na tle europejskim okazuje się „Histo
ryja o Zmartwychwstaniu" sztuką w swoim gatunku czołową, doró
wnującą najwybitniejszym osiągnięciom innych narodów. Możemy 
też wykazać doniosłą jej rolę w życiu duchowym społeczeństwa, 
nawet poza kręgiem literatury oficjalnej. O dwu tych czynnikach 
również trzeba pamiętać, gdy jako okaz modnej dziś autentycznej 
sztuki prymitywnej podbiła „Historyja" sceny Europy. 

ze wstępu]. Okonia do wydania „Histmyi" 
w BN Seria I nr 201 

• 



jak wyglqda niebo? Czego pożąda na wieczność współczesny chrze:,'cija
nin? jakiego piekła się boi? 

( . .) Ponieważ żaden człowiek nie może sobie wyobrazić uczucia bez jego 
fizycznej przyczyny, gotów jestem założyć się, że na;~'wiatlejszy nawet katolik 
myśli o rzeczach ostatecznych obrazanu~ któ1yni się napatrzył po wszystkich ko
ściołach i muzeach, jakie zwiedził i które tylekroć sam wywołuje, wypowiada
jąc słowa staiych modlitw, tekstów pisma i pieśni. Na dodatek w procesie formo
wania katolika najważniejsze jest dziecilzstwo, ponieważ zvlko w zvm okresie 
życia ma on do czynienia z cało.<cią dokt1yny. je.m mu jako dziecku raz się 
wytłumaczy, że piekło jest podobne do ognia, a raj podobny do ogrodu czy ko
ścioła, przez całe życie będzie wierzył w ogród, choćby nawet rozumjego co in
nego na ten temat !>pekulował. „Myśleć to widzieć". Oczywiście, wierzr;,tc 
w ogidt i w ogród, światły katolik wie, że chwyta się obrazów archaicznych, 
a swe przywiqzanie do nich wyjaśnia wtedy estetycznyni dla nich upodoba
niem. Wierzr;,tc podświadomie w rzeczy ostateczne Memlinga, Signorellego, Mi
chała Anioła, wierzy w objawienia sztuki, nie prawdy; pozbawiona nowych 
obrazów wiara jego staje się abstrakcyjna w spekulacji myślowef a w widzeniu 
archaiczna, estetyzująca, muzealna. 

Współczesna myśl religijna jest abstrakcyjna i abstrakcJj1ie jest dzisiejsze 
malarstwo. Współczesny katolik skazany jest na własnq, wewnętrzną ikono
grafię zbawienia, gdy chce widzieć przedmioty swej wiary, miłości i tęsknoty. je
-~'li chce wyzwolić się od archaicznych stereozJ1Jó11·, je . .:./i 11 · ogóle odróżnia obco
wanie z Bogiem od obcowania z jego wizerunkami, jeśli radość religijna - ra
dość pojmowania całości - nie jest dla niego czysto estetycznq radością, sam 
musi przed<;tawić sobie to czego pragnie bardziej niżeli życia i czego się boi ba
rdziej niż §mierci. 

Jarosław Kapsa 

WIEŚ MIKOŁAJA 

Andrzej Kijowski „Sqd ostateczny" 
(w) A Kijowski „Gdybym był królem" 
Wyd. „W drodze" Poznań 1988 

Wilkowiecko dzieli się na wieś i na po le. Wieś ro zwane za
budowania wzdłuż głównych ulic. Pole - ro rozrzucone na du
żej przesrrzeni samorne zagrody wśród pól. W odróżnieniu od 
zwykłego modelu - Wilkowiecko powsrawało z takich właśnie 
rozrzuconych zagród na obszarze kilku kilomerró\v k-wadraro
wych. Między „polem" a wsi<} rrwa cicha rywalizacja. Ostarnio 
poszedł spór o wodoci<Jg. Założen ie go we wszystkich zagro
dach w „polu" ro 25 kilometrów linii. We wsi starczyłyby 4 kilo
metry. ZdecydO\vano s ię więc układać jedynie we wsi. Oburzy
ło ro mieszka11ców z „pola". Czemu mają płacić za cudz<J \Vodę' 

W XVI wieku wieś była w posiadaniu szlacheckiego rodu 
pieczętującego się herbem Nekanda-Trepka. Korzenie rodu 
s ięgaj ą czasów Kazimierza Wielkiego. Za męstwo pachołek 
królewski Trepka orrzymał szlachectwo„. węgiersk i e. Węgier

ski jest reż herb ekanda. Z tego rodu wywodzi s ię urodzony 
w 1524 r. w Wilkowiecku Mikołaj . 

Mieszkający w „polu" Stachu słyszał o Mikołaju. Główna ulica 
we wsi nosi jego miano. Kościół reż jest pod wezwaniem św. 
Mikołaja. Dokładnie nie wie, kto to był ten Mikotaj. Miat się na
wet kiedyś dowiedzieć na Jasnej Górze„. 

W 1566 r. Mikołaj był paulinem na Jasnej Górze. W rym sa
mym czasie kościół w Wilkowiecku należał do „innowierców". 

Mikotaj słynął jako wspaniały kaznodzieja. Stał się prekursorem 
kontrreformacji. Tymczasem ewangelicy w Wilkowiecku pro
wadzą przy kościele szkołę elementarną. Pod koniec wieku 
XVI kościół przechodzi w ręce katolików. Szkoła zostaje 
zamknięta. 

Kolejna szkoła powstała w XIX wieku jako elementarna. 
Obecnie od kilkunastu lat dzieci z Wilkowiecka mają nowy bu
dynek szkolny zbudowany w ramach akcji „Tysiąc szkół na ty
siąclecie" . 

Kazania Mikołaja przetrwały w formie książki i zebranych na 
Jasnej Górze pism. Do historii literatury trafił jednak nie jako 
kaznodzieja, lecz dramaturg. Jego „Histo1yja o chwalebnym 
Zmartwychwstaniu Paóskim" do dziś gości na deskach teatral
nych. W XVI zaś wieku była corocznie grana jako misterium 
w bazylice klasztornej . 

Zimą jedyną rozrywką wieczorną w Wilkowiecku jest kawiar
nia z bilardem. W niektórych zagrodach mają video. Zwycza
jem ludowym ogląda się filmy „akcji". Na dyskoteki jeździ się 
do Kłobucka, bądź do Częstochowy. 

Kazania Mikołaja . piętnowały obyczaje współczesnych. 

W ostrych słowach napominał dostojników świeckich i ducho
wnych za ubieganie się o zaszczyty i pochwały, za traktowanie 
urzędów jako prywatnej korzyści miast służby społecznej. Za 
brak skromności w ubieraniu się, pożądanie bogactw, zanik 
uczuć obywatelskich, upadek moralny („.). 

Kapitalizm w Wilkowiecku obrodził pięcioma sklepami. 
Dawniej były dwa - spółdzielcze. Dziś pięć . Obroty wszędzie 
małe. Bo ludzi tu mieszka tysiąc i prawie każdy narzeka na 
brak pieniędzy. Czasy nie najlepsze. Dawniej mieszkaócy żyli 
z truskawek i z pracy w mieście. Teraz ze zbytem owoców pro
blem, a i praca też już się koi'lczy. Coraz więcej chłopów-robo
tników staje się tylko chłopami. Niknie też dawna specjalność 
tych stron. Służba w milicji. Dziś do policji trudno się dostać, 

w dodatku potrzebna matura.(„.) 
Kościół w Wilkowiecku nosi miano św. Mikołaja . Patronat 

świętego świadomie chyba nawiązuje do najsłynniejszego 

z wilkowieckich obywareli. ~lady po starym przechodzącym 
z rąk innowierców do katolików nie dochowały się. W XVIII 
wieku zbudowano murowany, jednonawowy. Ustawiony był 
bokiem do drogi. Ołtarz tradycyjnie po wschodniej stronie. 
Z okresu budowy istnieje barokowy ołtarz i piękne drewniane 
figury św. Anny Samotrzeć i św. Mikołaja. W 1931 r. proboszcz 
ks. Mieczysław Zawadzki rozpoczął budowę nowego większe
go kościoła . Konsekracja nastąpiła po wojnie.(„.) 

Obecny proboszcz ks. Jerzy Mielczarek postawił na pamiątkę 
N Pielgrzymki Papieskiej nowy krzyż w rogu placu kościelne
go. W kazaniach wzorem kaznodziei Mikołaja piętnuje dzisiej
szy upadek moralności, pijaósrwo, nieuczciwe bogacenie, 
nadużywanie władzy„. 

Słowa - tak jak i 500 lat temu - płyną po pagórkowatych po
lach Wilkowiecka. Ziemi rodzinnej autora „Historyi o chwaleb
nym Zmartwychwstaniu Pai'lskim". Sztuki, której reżyser stał się 
niedawno ministrem. 



jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadze
nia i czas wyrywania tego, co zasadzone, czas 
zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas 
budowania, czas płaczu i czas śmiechu. 

Stary Testament, Księga Koheleta 3, 2-4a 

OD REŻVSERA 

„Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pail.skim" to utwór wyjątkowy 
w naszej literaturze teatralnej. Już podczas lektury uderzyła mnie niesłychana 
ilość elementów współczesności wpisanych w tekst przez autora świadomie 
i z premedytacją. Oczywiście odnoszą się one do realiów XVI-wiecznych, ale to 
nie przesłania ich zasadniczej funkcji, mianowicie pokazania obrazów i postaci 
ewangelicznych sprzed kilkunastu wieków poprzez aktualną rzeczywistość pol
ską. Elementy czasu współczesnego zmieniały się w zależności od miejsc i dat 
wystawienia, o czym świadczą kolejne wersje „Historyi" z XVII i XVIII wieku. 
Była to kontynuacja zamysłu Mikołaja z Wilkowiecka, który pozwalał widzowi 
oglądać świat fikcji dramatycznej jako uosobienie jego własnego świata przeżyć 
i pragnieó. W tym oglądaniu znalazło się również miejsce na szczególny rodzaj 
eksperymentu, umożliwiającego odbiorcy aktywny udział w przedstawieniu po
przez śpiewy i odgrywanie wybranej roli. Zadanie aktorskie nie polegało na uka
zaniu przeżyć i wewnętrznego życia postaci, ale na wypełnieniu jej konkretami 
codziennego życia. Stąd wniosek, że „Historyja" opowiada nie tyle o Zmar
twychwstaniu, ale o Święcie Wielkanocnym. Czyli o gromadzie, o wspólnocie 
parafialnej, która przygotowuje się do tego święta. 

Taki jest też punkt wyjścia naszej inscenizacji -w ławkach kościelnych siedzą 
ludzie i czekają. Ale właściwie to nie ludzie. To medium naszej społeczności. 
Z bagażem zwątpieil., przyzwyczajeil., doktrynerstwa i kłótni . Nie potrafią sami 
wyruszyć na święto, choć wzywają ich dzwony. Dopiero kołatka zmusza ich, 
choć nie bez oporu, do ruszenia w drogę, u koil.ca której przypominają sobie 
o radości Zmartwychwstania. Śmierć, choć tak bardzo jesteśmy z nią oswojeni, 
jest szczególnym znakiem naszej cywilizacji. Towarzyszyła zawsze człowiekowi 
ogarniętemu panicznym pragnieniem, aby nic nie zagrażało życiw, a jeśli już nie 
można inaczej, to aby udawać, że nic nam nie grozi. Pełniona przez nią rola Pro
logusa nie jest więc nieuzasadniona. Wymowa tego pomysłu jednak nie zmierza 
do łatwego, jednoznacznego pesymizmu. Raczej dotyczy ironii. 

Podczas wędrówki przez kolejne obrazy „Historyi" zbiorowość odsłania róż
ne postacie naszego otoczenia, począwszy od Kombatanta, Wielebnego i Polity
ka, a skoil.czywszy na Kobiecie aerobic, Me Donald boy'u i ... Rumunce. Tu naj
ważniejsze jest zaznaczenie typu, odzwierciedlenie konkretnej i zwyczajnej na
szej rzeczywistości. 

Umowność akcji nawiązuje do tradycji średniowiecznej, ale nie w formie 
estetyzującej i stylizacyjnej. Niektóre ławki pełnią funkcję pałacu Piłata, grobu, 
domu niewiast, apteki Rubena, gospody w Emaus itd. 

Elementem bardzo ważnym, którego nie sposób pominąć, jest różnorod
ność języka utworu. Obok tekstów liturgicznych, mowa potoczna, a w niej hu
mor o wyraźnej ludowej proweniencji. Niektóre fragmenty (np. w części IV) to 
prawdziwe skecze. Jest tutaj więc forma jakby kabaretu religijnego. Nie odrzuca
liśmy tego tropu, który stanowi charakterystyczny element stylu pisarskiego Mi
kołaja z Wilkowiecka („Komedyja tu będzie, po Częstochowie wszędzie"). Rów
nocześnie zapisane w scenariuszu sceny liryczne, nastrojowe wymagały innego 
znaku teatralnego. Staraliśmy się być wierni tej rozpiętości środków artystycz
nych, choć niewątpliwie trzeba było do tego nieco innej odwagi. Innej, to zna
czy mniej łatwej niż ta, do jakiej przyzwyczajeni jesteśmy często podczas prób te
atralnych. 

A propos prób ... Otóż na jednym z pierwszych spotkaó, aktorka Cecylia Pu
tro zapytała mnie o czym będzie nasz spektakl i po co ta gromada wbita w koś
cielne ławki rusza by odgrywać „Historyję"? Odparłem, że tematem jest właśnie 
to pytanie: Po co? Po co ... To ewangeliczne i zarazem aktualne. Tak jak wątpliwo
ści Koryntian. 

Przemysław Basiński 

• 
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Biuro Obsługi Widzów - Maria Bakuła 

Zamówienia na bilety zbiorowe oraz informacje 
na temat spektakli Biuro Obsługi Widzów czynne 
ou 8.00 do 15.00 (z wyjątkiem wolnych sobót, nie
dziel i świąt) tel. 24-84-14. 
Przcusprzedaż biletów w kasie biletowej teatru 
ul. Kilińskiego 15 czynnej w godzinach od 10.30 
do 18.30. 
W niedziele i świttta oraz w wolne soboty kasa 
czynna trzy godziny przed pektaklem. W ponie
działki kasa nieczynna, chyba, że jest przedstawie
nie, wtedy, trzy godziny przed pektaklem. 
Tel. 24-50-75, 24-50-76, 24-67 9, 24-83-43 
wew.267 

W repertuarze teatru: 

A. Mickiewicz „Dziady'' 

A. F.cedro „Śluby panieńskie" 

J. Osborne „Miłość i gniew'' 

S. I. Witkiewicz „Szewcy" 

A. Osiecka „Łotrzyce" 

S. Wyspiański „Wesele" 

B. Dymarczyk „Lampa Aladyna" 

P. Calderon 
„Niewidzialna kochanka czyli hiszpańskie czary'' 

W przygotowaniu: 

B. Dymarczyk „Komediantka" 

B. śmigielski „Idźmy wszyscy do Kościuszki ... " 

Skład i druk' Częsiochowskie Zakłady Grafic-Lne zlec. 436'94 
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